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Deixam de comparecer, por motiVo juStificado, os Srs.
Senadores Claudionor Roriz, -Aderbal Jurema, Hélio
Gueiro-s- e Jaison Barreto.
Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador

Mário Maia, declara abertos os trabalhos.
Inicialmente, o Sr. Presidente solicita ao Ministro da
Previdência e Assistência SociSI;-Dr. Hélio Beltrão que
na qualidade de depoente proceda o juramento de praxe
e, em seguida, profere sua exposição.
Durante a fase interpelatória,-tisam da palavra, ·as Srs.
Senadores Passos Pôrto, Luiz Cavalcante, Eunice MichiIes, Lourival Baptista, João Lobo, Benedito Ferreira, Almir Pinto, MãriO Maia e os SI-s. Deputados Celso Sabóia
e Rachid Luiz.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
taquigráfLcas tão logo traduzidas e revisadas, sejam
publicadas em anexo à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, ~dson Luiz Campos Ágrego, Assistente
de Comissão, lavrei apresenta Ata, que lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente e irã à publicação.

ANEXO À ATA DA /70 REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR- -DE .INQUERITO,
CRIADA COM O OBJETIVO DE INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AO. AUMENTO
POPULACIONAL BRASILETR-0, REALIZADA
EM 20 DE SETEMBRO DE 1983, DESTINADA A
OUVIR O DR. HELIO BELTRÃO, MINISTRO
DA PREVIDENCJA E ASSISTENCIA SOCIAL,
QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Presidente: Senador Mário Mala.
Relator: Senador Almir Pinto.
(Integra do Apanhamento taquigráfico.)
O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- a lista de presença acusa o comparecimento de número regimental
para abertura dos nossos trabalhos.
Estâ é a ( 7'- Reunião da Comissão Parlamentar de Inqu~rito, que investiga problemas vinculados ao aumento
populaCional brasileiro.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os noss_os trabalhos.
Encontra-se presente o Sr. Ministro Hêlio Beltrão,
para depor.
Como de praxe, a reunião serã dividida em duas etapas. Na etapa inicial o Sr. Ministro fará a sua exposição;
na segunda etapa submeter-se-à argi.iição dos Srs. Parlamentares. E, se o Sr. MinistrO permitir, a Presidência da
Comissão concederá a oportunidade de fazer perguntas
a pessoas não parlamentares.
Antes de ser concedida a palavra ao Ministro Hélio
Beltrão, a Presidência pediria a S. Ex' que fizesse o juramento de praxe.
O SR. MINISTRO HELIO BELTRÃO - Juro,
como dever de consciência dizer toda a verdade, nada omitindo do que seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados a cargo desta ComisSã-o Parlamentar de InquéritO, que inVCstiga piOblemas vinculados
ao aumento populaciona] brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao Sr. Ministro.
O BR. MINISTRO. HÊLIO BELTRÃO- Sr. Presidente Senador Mário Maia, Sr. -Relator, Senador Almir
Pinto, demais parlamentares componentes da Comissão,
Deputados, Senadora Eunice Michiles, ã.utciridã.des presentes, minhas Senhoras, meus Senhores:
Costumo e gosto de falar de improviso que, afiás, é
uma boa maneira de ocultar as falhas da exposição. Mas,
nesse caso, achei mais conveniente ler, porque se trata de
um assunto controvertido; um assunto delicado e acho
que o debate que certamente se seguirá nos permitirá,possivelmente.,.abordar as matérias que_escaparem da escravização do texto escrito.
· -
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Na discussão de assun!os dessa natur~a é freqüente a
tendência ao radicalismo, aos falsos dilemas e ao debate
em·ocional, abstrato e inconseqüente,
Registre-se, desde logo, que, nesta matéria, o Governo
brasileiro de há muito definiu sua posição. Reconhece
Cómó um direito fundamenta[ dos cidadãos o de decidir
livre e conscientemente sobre o número de filhos que desejam ter; e, para as~egurar o eficaz exercfcio desse direito; Considera que cabe ao Estado o dever de facilitar-lhes
a informação honesta sobre os meios e métOdos de planejamento familiar.
Essa posíção, assumida desde 1974, na Conferência de
População de Bucareste, tem sido claramente reafirmada
pelo Governo, inclusive mediante a explicitação de diretrizes administrativas.
Nô.(jue se refere ao Ministério da Previdência e Assistência Social, presentemente sob nossa responsabilidade,
tãmbém jã existe diretriz expressa, estabelecida pelo Presidente João Figueiredo, nos seguintes termos:
"O númerQ de filhos é questão de foro fntimo das
famílias e deve ser por elas decidido com inteira liberdade, Ao Estado cabe somente esclarecer os casais a respeito de sua faculdade de planejar o número _e a época em que desejam ter filhos. O Ministério
da Previdência e Assistência Social deverá assim desenvolver atividades educativas para tornar acessíveis à população informações e esclarecimentos
sobre como e o que fazer para o adequado dimensionamento da famflia."
Mais recentemente, resolveu o Presidente suscitar um
debate mais amplo dá problema~ sobretudo por parte do
Congresso Nacional, com o objetivo de buscar o consenso e aumentar a área de solidariedade nas decisões que se
revelarem necessárias.
--:_l;:stamos convencidos _de que esse consenso e essa solidariedade só ser-ão alcançados se adotarmos como base
para o exame do assunto:
J<:>) uma informação objetiva e honesta sobre a realidade dos atos que configuram o problema em discussão;
--:19) uTna abordagem do tema que, construída a partir
dessa realidade, possa conduzir a decisões aceitáveis pelas vârias correntes de opinião.

Esta ilustre Comissão, em boa hora instituída, já estâ
de posse de abundante material informático e opinativo,
haurido no depoimento de pessoas altamente capacitadas. Este recinto já foi palco de amplos e aprofundados
debates que, praticamente, examinaram o assunto até a
exaustão.
A nosso juízo, o que se torna agora necessário é esta~
belecer umã pausa no debate teórico, iiua:Se díri<i.
trégua na guerra de palavras, a fim de permitir que as
pcissOãs que no fundo estão procurandO a mesma coisa,
uma vez convocadas a examinar objetivamente os fatos
sUbjacentes à discussão; passem a falar a mesma língua e,
afinal, descubram ·que estão do mesmo lado.

-uma-

Em obediência a essa orientaçãO, não piétendeffiõSfepisa:r nem comentar aqui os argumentos ligados ao desenvolvimento econômico que, segundo alguns, seria incompatível com as elevadas taxas de crescimento demo-

grarroo.

NeJ!l examinaremos as colocações que vinculam o
problema ao superior interesse do Estado e à possível
co-rrelação entre o fator populacional, a segurança nacion~l e a ocupação dos espaços vazios.
Não ~ _que substimemos a importância dessas proposições. E que, se estamos procurando uma área comum
de_ ac~rdo~ não P'!rece aconselhável ressuscitar_o questiona_men!o i~_;:_vitável desses argumentos e do próprio mate_~i~l_ e_statístico em que se fundamentªm.
__
_.:\inda que possamos eventualmente chegar a conclusões bastante semelhantes, o cam_inho_que adotaremos
não será Q mesmq. __
- A abordagem qUe julgamoS mais aproPriada está ligada a uma visão essencialmente humanística do proble-

ma.
Estamos diante de um problema extremamente delicado e complexo, que comporta uma gran-de diversidade de_
_, 3:~ordagem e de opiniões.

E a realidade factual que confrgura esse problema realidade que não podemos desconhecer por dever de
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ofício frase:

p-oaena em sua Cssência, ser resumida em uma
-

"Um número crescente de brasileiros, sobretudo
os mais pobres, estão tendo os filhos que não desejam ter."
Isto porque não sabem como evitá-los, por falta de acesso a informações, aconselhamento e recursos de que
só dispõe as pessoas de melhor renda. Isso me parece ser
o centro da questão.
O que está em jogo são direitos e valores essenciais,
para cuja preservação não ê necessário invocar o interesse superior do Estado nem as exigências do desenvolvimento econômico.
Estamos na verdade assistindo à inviabilização do exercício de um direito reconhe_cido como fundamental: o
direito de ~s pessoas decidirem, cosciente e responsavelmente, sobre o número de filhos que desejam ter. Tratase de matéria de sua íntima e exclusive deliberação, que
só encontra limite no respeito à vida humana, a partir da
concepção.
O que é mâis grae é que a inviabilização daquele direito, por si só inadimissível, tem como causa desigualdades
sociai"S igualmente inac_eitáveiS. Efetivamente, o probleR
ma do crescimento populacional excessivo - ou dos
nascimentos não desejados- não se manifesta por igual
em todas as áreas do País. Na verdade, só é grave nas
áreas onde ja predomina agravidade mais abrangente da
pobreza; no meio rural ou nas populações urbanas marginalizadas, onde tudo mais é igualiriente grave: a subnutrição, a habitação subumana e os baixos padrões de
saúde e educação.
NO fundo, a luta contra o crescimento populacional
não desejado se inscreve no quadro mais_ amplo da luta
contra a pobreza e contra a insuficiente provisão de serviços .básicos de natureza sociaL
Estu situação indica que a questão parece estar muito
mais relacionada com os efeitos da má qualidade de noss-o desenvolvimento - isto é, com as desigualdades sociais ainda vigentes"'"""" do que com o desenvolvimento econômico em si.
Salvo melhor jufzo, o que nos deve preocupar não é
propriamente o fato de que a nossa população esteja
crescendo, embora a taxas cada vez menores. O que é
realmente preocupante é que esse crescimento se venha
fazendo de forma errada, injusta e desigual, através do
aumento do número de crianças não desejadas pelos
pais; de crianças condenadas ao desamor, ao abandono e
à desnutrição. E que esse fenômeno pouco ou nada tenha
a ver com a "ocupação dos espaços vazios". Pelo contrário,_ pãn!ce estar contribuindo para agravar a ocupação dos espaços jâ superlotados e socialmente t1.TJ.sos,
especialme~te na periferia das grandes cidades.
A intervenção do Estado nessa matéria estará, assirit,
plenamente justificada na medida em que se destine a
promover a correção progressiva das _desigualdades existentes e assegurar aos mais necessitados a informação e a
assistência de que dispõem os se-gmentos mais desenvolvidos da população. Não se trata de reconhecer ao Estado o direito de programar metas matemáticas de creScimento populacional ou de impor à sociedade programas
autoritários de contenção. Trata-se, pelo contrário, de
cobrar do Poder Público o cumprimento de um dever,
indispensável ao livre exercício de um direito fundamental das pessoas.
Outra não é, em essência, a doutrina dq, "paternidade
responsável", com a qual acredito estarmos todos de acordo, e que se encontra magistralmente definida na pregação de Paulo VI, em sua encíclica Populorum Progressio, quando afirma:
-"É certo que os poderes públicos, nos limites de
s_ua competência, podem intervir, promovendo uma
informação apropriada e tomando medidas aptas,
contanto que sejam conforme as leis da moral e respeitem a justa liberdade dos cônjuges".

11
Não obstante as falhas e insuficiências, decorrentes
sobretudo de sua grande dimensão e abrangente responsabilidade, o conjunto de órgãos sob a direção do MPAS~
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constitui indiscutivelmente a maior frente de contato do

Governo Federal na área social.
O Sistema de Previdência social cobre hoje 87% da população brasileira, isto é, 105 mllhões de pessoas, realiza
500 milhões de atendimentos médicos po{ ano e despende 24 bilhões de cruzeiros por dia útil em benefícios em
dinheiro e serviços médicos e assistenciaiS de toda patureza.
Os depoimentos que recolhemos no trato diário com a
população previdenciária ct:nunciam u~a crescente
pressão Sobre os órgãos do Sistema, exerct~a pelos ~ue
procuram informações, drienta~o e .med1das efetivas
que lhes permitam evitar filhos mdese]ados.
Não podemos fechar _os olhos nem cruzar os braços
ante uma realidade humana e dramática que é do conhe~
cimento diário de qualquer médico, atendente, assitente
social ou pessoa que esteja em contato com a população __
mais necessítada.
- -- --

Essa situa_ção se revela principalmente nos seguintes
fatos:
a) a expansão incessante do número de mães, casadas
ou solteiras escravizadas a dever nem sempre exeqüível
de prover o sustento dos filhos que não desejaram;
b) a frequente irresponsabilidade e ausência do pai,
muitas vezes com relação a filhos de diferentes- mãeS;'
c) a ascensão vertlcãl da prática do aborto como solução extrema e desesperada, quase sempre resultante da
falta de assistência e de aconselhamento oportunos;
d) os numerosos atendimentos decorrentes de abortos
e intervenções cirúrgicas mal sucedidas~ e do uso indiscriminado de contraceptivoS, utilizados abundante e desordenadamente, sem indicação apropriada nem assistência médica satisfatória;
e) o aumento do número de menores abandonados,
carentes ou marginalizados.
Essa situação deplorável é detectada diariamente nos
nossos postos de atendimento e repercute diretamente
nas entidades assistenciais do Ministério: na LBA,__na
FUNABEM e, muito especialmente, no INAMPS. A
LBA por-ter a seu cargo o atendimento do menor carente
em geral e a complementação alimentar de crianças, gestantes e_ nutrizes; a FUNABEM por ter sob sua atenção
os problemas ligados à adolescência carente e ao menor
desassistido ou em situação irregular; ambas consumiil.--=do um total de Cr$ 107 milhões em 1983.
Quanto ao INAMPS, tem a responsabilidade do atendimento, direto e 1ildireto, a 2,4 milhões de partos poí
ano, dos quais, em 1982, 35% corresponderam a cesarianas, em número de 840 m"il.
Observe-se que o INAMPS atendeu, ainda naquele
ano, a cerca-de 300 mil intercorrências obstétricas decorrentes de abortos provocados. Segundo a opinião técnica; esse dado indicaria que foram praticados mais de um
milhão de abortos clandestinos no Pafs em 1982. Esse
impresionante número deve,_ no entanto, ser examinado
com cautela, dada a natural dificuldade em se obter informações confiáveis sobre o assunto. Afinal, são abortos clandestinos.
Outra Observação importante diz respeito ao núinei"o
de ligações tubárias que vêm sendo feitas nos serviços
médicos previdenciários. Além de 19 mil procedimentos
específicos registrados em 1982, admitem os órgãos especializados do IN A M PS que, das 849 mil cesarianas realizadas, pefo menos 20 a 25% tenham sido acompanhadas
de ligações tubãfías. Isso nos dará um total d_~ ligaduras
superior a 200.000.
O custo de todos esses procedimentos deverá ultrapassar Cr$ 120 bilhões, em 1983.

lll
Em face desse quadro, cabe indagar até onde deverá ir
a interferência do Estado, no cumprimento da orientação adotada pelo Governo QU_que vier a ser adotada.
a) até assegurar a informação necessária à decisão,
s_obretudo a dos mais necessitados?
b) até colocar à disposição destes os instrumentos capazes de conferir eficácia à decisão?
c) nesse case, que instrumentos? Deverá limitar-se a
informar com precisão os processos admitldõs como naturais e aceitáveis pela Igreja? Deverá propiciar os ins-

trument9s que estão na zona ci~zenta entre contraceptiVos e abortivos?
. A-essas--in-dagações proporiam os, para exame desta -i~ lustre-cOmiSSãO~ as seguintes respostas:
I) Parece-nos fora de dúvida que o Governo deve
proporcíõrlãt a mais- completa, pormenorizada e honesta
informação sobre os meios anticoncepcionais existentes.
Essa iÕfôi-ITiilçâõ-deve indu ir obrigatoriamente aS vantagen-S -e fiSCo-s cte Cãàii. um ·aesses"Ineios; com fndicaÇão- expressa-dos que só podem ser utilizados por indicação médicü, reSsaltando ainda, para conhecimento da maioria
da população católica, quais os procedimentos _que a Jw
gteja aceita como válidOs e quais os que considera inadmissíveiS.
- -2) Seria muito útil que, em complemento à orientaçãO-direta e ao aconselhamento médico, a informação
a que se refere o item anterior fosse traduzida, sob a o-rientação da.GaY.erno, em cartilhas e outros documentos
semelhantes, para distri_buíção aos interessados.
3) Na medida de suas disponibilidades, poderia o Esrado, através de seus servi~os de saúde, propiciar aos inw
teressados melhores condições de acesso aos anticoncepcionais modernos, especialmente para os beneficiários de
menor ·renda, sob advertência e aconselhamento médico.
Essa facilidade não se estenderia aos contraceptivos que,
se&llndo- o ITtelhor critério cieritífi"co, se caiactefiZaSsem
nitidamente como abortivos.
4) Os serviços de saúde previdenciários, integrados
cada vez mais à rede estadual e municipal de atendimento primário, regulamentariam, com observância dos
princípios ditados pela ética médica, os casos de indicação cirúrgica para ligadura de trompas, exigida em
qualquer hip~!_~e_ a _au~o~izaç_ão -~xp_~essa dos _inte!_~ss~w
-_ -=---- ___- __-_
-do.~.

5) As medidas acima preconizadas devem estar inseridas no quadro mais amplo de uma política social e de
saúde, que contemple, estimule e respeite a participação
da comunidade na solução 'de seus problemas.
_____ _fi}_ As en_Hdad~__ Jlrivaçi_ru:_gue @j_~_-ªtu~m _I_!Q_ça_I_!!P_q
do planejamento familiar deverão comprometer-se a observar procedimentos condizentes com os preceitos acima enunciados, ficando esse compromisso sujeito à fiscalização do Estado.
!V

O MPAS. através de seus órgãos operacionais, especialmente o INAMPS, a LBA, a FUNABEM e a CEME
--CeJ"lil:ai di Medicamentos- está preparado para dar
cumprimento às conclusões que vierem a resultar do
amplo debate que ora se realiza sobre o assunto.
Essa tarefa será grandemente beneficiada pelas profundas transformações que estamos introduzindo nas atividades do INAMPS, em conseqUência do Plano de
Reorientação dl;l Assistência à Saúde, proposto pelo COw
NASP. Merece referência especial a crescente integração
das unidades locais do JNAMPS com os postos, centros
e outras unidades de-saúde, com o objetivo de assegurar
o funcionamento eficaz de uma rede de atenção primária, p_eriférica, hierarqui_zada e _regionalizada, a nível
tOcai, caPaz de_ propiciar o contato direto e sistemátiCo
do.s pro-fisSiõi-1ais -de saúde com a população a at"ender,
previdenciária ou não. Estamos nos integrando com os
postos de saúde estaduais e municipais.
E precisamente nesse nível periférico de atendimento
primário que se estabelece objetivamente a desejada relaçã-º médic.fl_:JL<J._çlente, Só ªss.im__~â- possível propiciai,
no- momentõ oPoi-tuno, i-informação, a orientação, o a:.:
conselhamento e os meios necessários para,instrlj.m(mtar
a decisão dos interessados.
Além dessas transformações, ora em fase de progressiva implantação no INAMPS, uma importante medida
poderá vir a contribuir, no futUfO; para -o -êx"ito dos obje~
tivos pretendidos.
Trata-se de anteprojeto de lei, ora em fase acelerada de
elaboração no Ministério, que tivemos ocasião de anunciar na palestra pronunciada no dia 1"_ do corrente na Es~
cola Superior de- Guerra. O anteprojeto refere--se ao aperfeiçoamentO do Sistema de Previdência Social Rural.
Se aprovado pelo Presidente da República e, subseqiientemente, pelo Congresso Nacional, serão sensivelmente
reduzidas as difeTenças existentes entre Os ti3balhado"res
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urbanos e os rurais, gue, não sendo contribuintes da Previdência Social, estã() hoje submetidos a um regime legal
i-nsat_isf~t-ó~io, s~j!l quanto aos benefícios em dinheiro,
seja quaõ1:0- à prestação de serviços médicos. A medida
deverá, segundo esperamos, contribuir de forma substancial para a fixação do_ homem no campo.

v
Em aditamento às repercussões já comentadas sobre
as atividades_ de Assistência Médica e Social, é imprescindível analisar, neste depoimento, as relações entre o
comportamento demográfico brasileiro e o equilíbrio
técnic:o-atuarial -~o Sistema de Seguro Social, especialmente qU.aTlto à sua" capacidade de fazer face, ao longo
dos anos, ao pagamento dos benefícios em dinheiro a
cargo do INPS, que correspondem a mais de 70% do total de dispêndios do Sistema. Estão aqui, também, à disposição dos debatedores as autoridades que no Ministério se incumbem desse aspecto atuarial; além do Secretário de Assistência Socíal, estão aqui o Presidente do
Conselho Atuarial, o Secretário de Estatfstica e Atuária,
em suma, estão aqui aqueles envolvidos no problema
para esclarecimentos complementares.
E fundamental, nessa análise, a evolução da relação
entre a população at[va e a_ in?-tiva, o comportamento
das taxas médias anuais de crescimento e a evolução da
composição etária da população.
O Brasil tem hoje cerca de 128 milhões de habitantes.
A taxa média anual de crescimento populacional vem de"Clinando constantemente desde a década de 1950-60,
quando foi de 2,99% até atingir a 2,49% na década de
1970 a 1980. As taxas de fecundidade também vêm decrescendo, passando de 5,70 em 1970 para 4,19 em 1980.
cOntinuam os- movimentos migratórios internos no
sentido rural~urbano, constituindo, hoje, a população
urbana mais de 2/3 da população atual, quadro diametralmente oposto ao de 40 anos atrás, quando a população rural é que rept'esentava 2/3 do total. A taxa de fe----cundidade no meio urbano é metade da que prevalece no
meio rural.
Ressalvada a precariedade inerente aos exercícios estatísticos., as projeções da população e da taxa média anual de crescimento para os próximos 35 anos - perío
do que interessa de perto à Previdência, por relacionar-se
com a aposentadoria por tempo de serviço - indicam
que atingiremos o ano 2.000 com cerca de 180 milhões de
habitantes e uma taxa de crescimento de I ,79%, e o ano
2.020 Com-234 milhões e uma taxa de 1,2% (Vide Quadro
I, anexo).
Outra observação relevante para a Previdência Social
é o aumento constante_da expectativa de vida no Brasil,
com o conseqUente envelhecimento da população.
Em 1950, nossaS crianças, na faixa- de O a 14 anos, representavam 42,0-2% da populaçãO total, enquanto que a
faixa de mais de 65 anos representava 2,45%.-Em 1980, o
primeiro grupo havia caído para 37,72% da população
total, enquanto os idosos subiam para 4,04%. No ano
2.000, as crianças até 15 anos deverão representar
31,75% do total e os. de mais de 65 anos, 5,41%. Finalmente, os percentuais projetados para o ano 2.020 serão,
respectivamente, 25,71 e 8.08. o-mais importante, no enw
tanto, é que o grupo ern idade ativa, de 15 a 64 anos,
manteve, entre 1950 e 1980, praticamente a mesma participação no totai, tendo subido apenas de 55,53% para
58,24%, Mas, a partir de 1980, as projeções indicam um
rápido crescimento, _devendo o grupo em idade ativa atingir 62,84% do total no ano 2,000, de 66,21% no ano
2.020 (Vide Quadro 11, anexo).
Essas infOrmações e projeções são muito importantes
para a economia-, em geral, e para a Previdência Social,
em particular. Significam, essencialmente, que o maior
problema não se Situa na relação desfavorável entre ativos e inativos, pelo menos até 2030, mas n-a área de geração de empregos para essa massa ativa emergente, capaz, se bem absorvida, de proporcionar considerável aumento de produção, fazendo desaparecer, praticamente,
a carga excepcional sobre os ativos dos períodos, anteriores, representada" pela classe de menores de 14 anos,
que ascendia, como dissemos, em 1950, a 42% do total.
Por outras palavras, em condições econômicas estáveis,
a Previdência Social disporá de condições satisfatóiias
para atender à massa crescente de velhos, cujo aumento
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percentual é inferior, aprõximad<ime-nte, a metade do
crescimento percentual dos ativos sobre a população gto~
bal. Observa-se pela análise das tendências posteriores a
2020 que a situação se modifica no período seguinte,
para o que haverã tempo de se tomar as medidas necessárias:

VI
Meus Senhores, _o desenvolvimento constitui entre nós
aspiração generalizada e poderosa fonte de motivação_.
Por instinto de conservação, o brasileiro rejeita qualquer

tipo de estagnação ou recessão.
Nossas aspirações de desenvolvimento estão, entretanto, ca-da vez mais vinculadas a um claro desejo de transformação. Já não nos contentamos com aspiraÇões
quantitativas. QUeremos igualmente a transformação
qualitativa. Desejamos um Br~sH que seja não apenas
globalmente mais rico, maS- também sOcialm_ente rnais
justo e menos desigual.
Tornou-se política e socialmente inaceitável neste País
qualquer concepção de desenvolvimento _que transfira
para um futuro distante e _indefinido o objetivO de redução das desigualdades de renda, regionais e pessoais.
A eqüidade_e o progresso so-cial já não podem ser encara-·
dos como subproduto ou decorrência automática do desenvolvimento econômiCo. Entre eles nã_o existe incompatibilidade nem subordinação, mas, pelo contrário, simultaneida-de e iillerdependência. De fato, _constituem
verso e reverso da mesma moeda.
Na verdade, só existe tiiit-desenvolvimento digno desse
nome. É o desenvolvimento do próprio homem, valorizado pelo conhecimento, pela saúde e pela experiência.
Nestas condições, o que- iiOs tem faltado, data venia,
não é propriamente uma "política demográfica". E a
prática coerente e continuada de uma con_cepção de desenvolvimento integrado, que tenha o homem como _figura central. Ê a substituição" de uma postura inconscientemente aêtica·e matcrialís(a Por'Uma con·cêp-Ção âe
des_envolvimento deliberadamente ética e humanista. ~.a

Substituição da figura do Estado centralizador, onipotente, onisciente, planejador e uniformizante pela ampla
liberação, expansão e descentralização das manifestações e decisões, condição essenCial de desenvolvimento
deste Ppaís imenso e pleno de diversidade. E, afinal, a
-corajosa determinação de extirpar defiriitivamente de
nossa vida polític-a e administrativa a doença crônica da
Centralização, que, ao longo de nossa história, vem incessantemente minando as energias nacionais e impedind_o ~ p_]cna r~lização dos ideais de felicidade e bem-estar
de nosso povo. (Muito bem!)
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR.)

QUADRO I

Ano

Taxa de

Taxa média

crescimento

anual no
período

População

(%)

(%)
1950
1960
1970
1980

51944397
70070457
93139037
I I9070865

34,9
32,8
27,8

2,99
2,89
2,49

Projeções
1990
2000
2010
2020

I5036784I
I79486530
207453526
2338I6990

26,3
19,4
15,6
12.7

2,36
I,79
I ,46

1,20

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR.)

QUADRO 11
Pre,·isào

Observações
Grupo
Etário

I950

1%0

1970

19110

1990

2000

2010

2020

O a 14
15 a 64
65 e mais

42,02
55,53
2,45

43,60
53,5I
2,89

42,25
54,3I
3,44

37,72
58,24
4,04

35,72
60,I2
4,64

31,75
62,84
5,41

28,19
65,52
6,29

21,71
66,2I
8,08

O SR. PRESIDENTE (Mário Mala)- A -Mesa daTa
um intervalo de 5 (cincorminutos para descãnso, e nesse
espaço de tempo vai pedir ao Secretário para cOrrer a: liSta de inscríção, a fim de que os Srs. Parlamentares e pessoas que desejam inquirir o·Sr. Mii:tistro, se íllscrevaln.
Está suspensa a reunião por 5 (cinco) minutos.

(Suspende-se a reuniâo às 10 lwras e 40 minutos,
reabrindo às 10 horas e 45- minutos.)
O SR. PRESIDENTE "(Mário Maia)- Estã'reabertaa reunião.
Concedo a palavra à Senadora Eunice Michiles, para
inquirir o Sr. MinistrO.
· A SRA. EUNICE MICHILES- Sr. Miriistro Hélio
Beltrã9, em primeiro lugar, gostaria de congratular-me
com V. Ex• pelo seu _depoimento nesta manhã, porque
traduz, em números, toda a nossa realidade, a perspectiva do no-sso futuro, mas nos dá consciêrrcia de que realmente temos uma urgente necessidade de propiciar àqueles, especialmente os mais desatendidos pela sorte, as
condições para exercitarem os direitos.fundÍimental e humano de terem os filhos que desejam.
Gostaria _de perguntar a V. Ex~ o seguinte:- sabemo-s
que dentre o elenco de medidas, para que se exercite um
planejamento familiar, estaria a Iaqueadura de trompas,
estaria a vasectomia. Temos alguns dados que dizem que

metãde dos leigos obstétricoS- são ocupados hOje, pÕr Seqaelas de aborto mal sucedidos. E mais ainda, que meta1 de do plasma, metãde do sangue, também, é consumido
por esses abortos. Então, agente entende que essa é uma
Jntercorrêricia altamente- cuStosa para o Estado. Então,
me parece que, de início, se dev"eria partir por tentar eVitar, diminuir ou minimizar- ao rriâximo- o núrilero de
-abortos praticados no Brasil. V. Ex• citou l milhão, e eu
tenho outras estatísticas, inclusive da Organização Mundial de Saúde, muito maiol'_es, mas como V. Ex~ disse,
-eles sAo clandestinOs e nAo dá para saber ao cert_Q_, pprém
esse é o número mais baixo.
Mas eu perguntaria:·essas vasectomias e laqueaduras
deveriam, no meu entender, ser feitas e assumidas pela
Previdência e não se poderia dizer que isso aumentaria
os seus c_ustos, uma vez que me parece que o custo de um
aborto é significativamente -máis alto. Além do que, também evitariã-os nascimentos em grande quantidade, que
também representam um custo alto para a Previdência,
-como V. -Ex• veria," então; o atendimento já, não para
da:qui á muifo tempo, mas de imediato, que a Previdência assumiss-e- claro que dentrO de todo crivo médico e
da ética médica, respeitada a decisão do casal, enfim,
atendidas todas_esSas circunstânciaS- que o casal fosse
atendido em vasectomiã e laqueadura de trompas, que
hoje é manifestação de muitos casais, para que PosSam
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resolver, defiilitivamente, o seu problema, qUando não
querem mais te{ filhos.
O SR. MINISTRO HÉLIO BELTRÃO - Em primeiro lugar, devo concordar, como de costume, concordo, com a S_enadora Eunice Michiles, quanto à colocaÇão de custos 'financeirOs. -Embora eu considere que
em matéria dessa natureza o custo não é de aspecto predominante.
Quero dizer que, na minha exposição, inclui uma proposição concreta, redigida nos seguintes termos: A exposlç!o _qu_e acab~!- ~~ _§~
"Os serviços:d~ saúde previdenciários, integrados
-cada vez._ mais à rede estadual e municipal de atendi, menta primãríó,~regulallJ.entariam com observância
dos princípios--ditados pela ética médica - vamos
- precisar da _contribuição dos médicos- os casos de
indicação cirUrgica para ligadura de trompas, exigidas em qualquer hipótese autOrização dos interessados". Estamos admitindo ligaduras de trompas feitas às expensas _da Previdência. A regulamentação
disso, eilti-dantO,- acho que exige uma contribuição
de médicos. Acho que está faltando_~inda alguma
coisa para que esse assUnto fique iilteiraffiehle-claro.
A SRA. EUNICE MICHILES - Sr. Ministro, nós
sabemos que a legislação vigente não permite e considera, inclusive, mutilação. Quando se faz, se faz dentro de
tºdª_ymarotina. Enfim está se fazendo de conta, porque, na verdade, nós ve-mOs que, de um procedimento
norma_!, a--inulher engravida para fazer cesária, para fazer leaqueadura de _trompas, quando seria muitíssimo
ma"is barato, fiais fâcll, cõm muito menos riscós que a
mulher fizesse essa minicirurgia, que se faz hoje para ligadura de trompas e vasectomia. De maneira que, não é
dentro desse processo que eu me refirO, que a Previdêncià ja vem fazendo; tradicioQ.almente com toda uma róti~
na, para esconder um procedimento que, na verdade, é
considerado, ainda uma mutilação, a não ser dentro de
determinad'as _circunstâncias. Eu gostaria que iSso fosse,
num_-1eque aherto de de_clsão do casal e aprovado pelo
médico, e ·se fiZesSe isso sem nenhuma burocracia, que é
um assunto do qual V. Ex~ entende muito. Que se fizesse
isso: Jegalme'nte, dentro do procedimento rotineiro da
própria Previdência.

e

O SR. MINISTRO HÉLIO BELTRÃO- Eu próprio.
admito que está havendo um faz de conta, quando menciOno, express<iinente, na minha exposição que, segundo
.os.Jnédicos do JNAJ\.It:PS, dessas cesarianas,_uma_grand_e
quantidade esiâ Seridõ feita apenas para ligadura de
trompas, o que confirma o que disse a Senadora. E esse
tipo de programa nós temos que abordar e podemos ir
até à modificação da legislação.
·Acho, por outro lado, que há um maior problema que
ap~~cede a esse. Eu não subscreveria Í!lteiramente a sua
declaração de que a mulher se engravida só para poder
fazer a ligadura de trompas.
A SRA. EUNICE MICHILES- Mas saiba, Sr. lVII·
nistro, que a mulher se _engravida só para poder fazer a
ligadura de trompas. Existem muitos casos assim.
O SR. MINISTRO HÊCLIO BELTRÁO- Na realid-ade: eia se engravida sem querer. EntãO_, voltamos sem~
pre ao problema da orientação prévia, essa é a grande solução, é- a solução fundamental e prévia que vai reduzir
muito as estatísticas todas, inclusive (f faz de conta.
Enião, uma vez assegurada essa informação honesta e
oportuna, as mulheres não se engravidarão, não é! Entretanto, existem, não há dúVida nenhuma, a invocação
de uma gravidez de riscos para justificar uma ligadura de
trompas, e aí também se faz um faz-de-conta, inclusive
extrai-se atas e S_e manda para os conselhos médicos, etc.
Mas, na realidade, tudo se passa, como se realmente fosse uma gravidez de risco. Acho que para ficar de acordo
com a disposição-da lei.
Acho que isso é um tipo de assunto que a SUgestão sua,
comO de outros, deve ficar ainda para comissões que devem ser instituídas no Governo, imediatamente. Quando
falo regulamentaria, não é uma tentativa de adiamento, é
uma tentativa de operacionalidade. Eu mencionei o a$~
sunto que igualmente me preocupa.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Conced_o a pa~
lavra ao inscrito seguinte, para inquirir o Sr. Ministro, o
ilustre Senador Pass.o~_Pórto._

O SR. PASSOS PORTO- Sr. Presidente, Sr. Ministro HCiio Beltrão. Inicialmente, as minhas congratulações, Sr. Ministro, pela magnífica exposição de V. Ex'
Acho que ela poderia até se constituir no relatório fi(l_al.
desta Comissão Parlamentar de Inquérito pela sua
abrangência, pela sua forma humanística e pela sua forma sobretudo democráfica de enCarar o problema do
planejamento familiar no Brasil. Acho que V, Ex' interpretou, de uma.certa forma, as asp-irã.Ções de todos ilós.
Lembrava-me, ao longo de sua_ exposição, como é anti·
go, no Brasil, as preocupações com o planejamento fami·
lia r. Lembro·me bem que Otávio Mangabeira, Governa·
dor da Bahia, num daqueles congressosjuridicos realiza·
dos em Salvador, ele pedía naquela época aos juristasnaquela época se pedia aos juristas e não aos socíólogos
e homens que estudam a Demografia e tantos especialis·
tas que têm hoje em população- uma forma de._s~ con·
trolur e planejar a família, sobretudo, os mais pobres.
Porque, enquanto as famílias ricas mantinham filhos até
o número de três, justamente as maiores proles eram a·
quelas das mais pobres, em condições de.sobreviv~:ncia.
Mas, Sr. Ministro, observo que toda a política, sobre·
tudo a médica, no Brasil, ela se baseia no controle e na
fnfcirmação sobre o planejamento familiar, sobre a mu·
lher, S'obre a matriz, a, mulher, esquecendo de que ho·
mem, para mim, seria um instrumento mlli(ô importante
no controle da natalidade. O homem, sobretudo no Nor·
deste- essa, a observação de todos nós que somos polí·
ticos na Região -de que há homens com várias mulheres. Homens que têm to, 12 mulheres até e com "todas
elas reproduzindo. Por que não se faz a esteriliz_ãção
masculína? Esta a pergunta que faço a V. Ex•, orientao·
do, inclusive. Quem sabe não haveria reçursos médicos,
hoje, para se fazer controle do homem. Porque aquilo
que V._ Ex• chama de maternidade indesejada, a mul]]._er,
coitada, não sei nem se é indesejada. Ela é fecundada ao
longo do tempo numa proliferaÇão incrível e toda ela
tem como origem o homem, Este, sim é que perguntaria
a V. Ex', s_e com ele não haveria uma forma de controle
através da sua esterilização.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a paM
lavra ao Sr. Ministro Hélio Beltrão.
O SR. MINISTRO Hi';LIO BELTRÃO- .Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao ilustre Senador
Passos Pôrto as generosas referênCias que fez à minha ex·
posição.
Em segundo lugar, estou de acordo com S. _EK• em
condenar a irresponsabilidade do homem, como está ex·
pressamente mencionada na exposição, inclusive, essa
referência à irresponsabilidade, à ausência do pai com
relacão a filhos de mães diferentes~ f: exatamente isso. ~
uma irresponsabílídade total e muito rreqüente.
Entretanto, não sou partidário de soluções autoritárias. Acho que o Senador também não ê autoritár_iO.
Não sou partidário do _qüe se praticou· em alguns países
da Ásia de uma imposição de vasectomia, de uma imposição de esterilização masculina. E como não sou partidário disso, então, nós cairemos num problema difícil. É
corrigir a irresponsabTiidade por decreto. Vai ser muito
difícil. Acho que as mulheres, o que elas têm de diferente
do homem, neste particular, é que elas ficam co"m o
problema e o homem se evade do problema. Então, a
mulher vai bater ilos nossos ambulatórios. O homem va·
mos ter que caçá-lo por ai, muitas vezes sem saber quem
é ou quase sempre sem saber _que-m ê.
Então, é um caso filosoficamente difícil de resolvçr,
Democraticamente, muito difícil de resolver~s_e ~ opera·
ciomilffiente é impossível. 1:. uma sugestão respeitável
que po-de ficar anotada, mas eu teria essas o_bservaçõ~s a
fazer.
O SR. PRESIDENTE (Mári.o Maia)- Co-ncedo a pa·
lavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Ministro, vou a·
bordar um caso, particularíssimo, mas nem por isso de
menor importância. Pai solteiro - não têm nenhuma
significação estas duas palavras, neste nosso universo de
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machões. Quer dizer, eu com 70 anos já não posso apregonr que sou um machão. Afinal, já lá se vão os tempos
do_Pªtriarca Noé que foi pai aos 500 anos de idade. Mas,
nu verdade_, é até.um título de glória, de vaidade para os
Jovens que são pais solteiros, peJo menos para aque[es
menos responsáveis com a sociedade. No entanto, mãe
solteira, eis um drama em duas palavras: um drama dos
maí!rpungentes. Então, a meu ver, essa questão de filhos
da mãe solteira é um problema que diz respeito senão exclusivamente, mas preponderantemente a elas, já que n6s
tCmos a liberd3.de de ter os filhos que quiser-mos sem nenhum ônus: e elas têm a obrigação de criâ·los sejam ad·
vindos pela- via matrimonial ou não.
Então, pergunto: V. Ex' conhece alguma estatísticae esta é a ininha única pergunta - é que eu tenho esta
curiosidade já há bastante tempo e não vi ainda resposta
em parte alguma~ V. Ex• conhece alguma estatistica de filhos de mães solteiras no Brasil?
O SR. PRESIDEN_'(E (Mário Maia}__=- Com a palavta o Sr. Ministro Hélio Breltrào.
O SR. MINISTRO HtLIO BELTRÃO - No meu
Ministério não hã mecanismos de registro de filhos de
mães- solteiras. Não é uma apui'ação que se faz e tOda
tendência, aliás, brasileira é no sentido de não revelar a i·
legitímidade do filho. Hoje, não consta nem nas certi·
dões. De modo que não temos condições de responder
com estatísticas no Ministério. Não- sei se- o IBGE che·
gou a esta perfeição, mas não creio. Inclusive, porque
não é fácil. Estatística de pai so_lteiro, muito menos; esta
é ainda mais fugaz e difícil. Não temos, porque atendemos aos partos e o conceito da Previdência Social não é
um con_ceito_'"--

0 SR. PASSOS PORTO- ~um registro através da
Legião.
O SR. MINISTRO (Hélio Beltrão)- Nós estamos facilitando o registro daqueles que não se registraram. A
LBA vem desenvolvendo, já há alguns anos- e lembro_·
me que isso até foi facilitado por um entendimento com
o programa de desburocratização- facilitando os regis·
tros, porque os pobres não se registram também por' fal·
tu de dinheiro. Embora () ato seja teoricamente gratuito,
na verdade, não o é. Então tudo contribui para a ausência do registro. É muito- difícil", também, nos registros ci·
vis chegai- a algUma conclusão. Em primeiro lugar, por·
que não se declara a natureza da filiação. Então, realmente, senador,_ não temos regístros, porque não é obri·
gaçào do INAMPS saber a natureza jurfdica da relação
pai e mãe~
O SR. [UJZ CAVALCANTE-Acho que isto é uma
artimanha do legislador, que~ composto, na sua quase
totalidade, por n6s homens. Muito obrigado.
O S_R._ M_INISTRO (Hélio Beltrão) Um conceito só
para terminar, dando uma satisfação ao Senador a quem
tanto prezo, que conceito na Previclência SocfaJ de mu·
lher nem sempre é da mulher legitima; é da companheira,
conceito_de dependência econômica. De_modo que não
há como a Previdência Social ingressar muito nesse tipo
·
de investigação. Muito Õbrigado.
O SR. LUIZ CAVALCANTE:-- Muito obrigado a V.

Ex•
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Com a pala·
vra o nobre Senador Louriv_?.l Bapt~sta.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA-Sr. M.iilistro Hélio
Beltrão, acabamos de ouvir, com suma atenção, a sua
magnífica expqsição. Deixando de lado as digressões e os
merecidos encômios de que é V. Ex• merecedor, permitame, Sr. Ministro, tecer algumas considerações.
As taxas de cresci_mento demogrático no _BI'ãsi1, segundo informam os especialistas, variam de 3,1% nas áreas
mais atingidas ou detefioradas, a 2,1% nas- regiões mais
desenvolvidas. As tenQ.ências estatrsticas comprovam o
que se convencionou denominar explosão demográfica,
marca registrada do subdesenvolvimento. Ora, sendo o
Nordeste, com quarenta milhões de habitantes, ou seja,
mas de f/3_ da r_egião global do País, o epicentro daquela
expiOSãP e levarido·se às mais altas taxas de mortalidade
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que existe naquela zona, como por exemplo no Ceará,
onde se veriflca a mortalidade de duzentas e cinqüenta
crianças por mil recém-nascidas, perguntamos a V. Ex•:
Como poderiam ·as técnicas de planejamento familiar
corrigir essa anomalia que constitui um autêntico genocídio? Sendo o planejamento familiar uma opção das
classes mais favoreCidas e abastadas, não haveria a possibilidade de outras_~lternativas?
Finalmente, o Santo Padre João Paulo li, em recentes
declarações, a propósito da Encíclica Humanae Vitae, do
Papa Paulo VI, condenou a utilização de anticoncepcionais. Estimaria, Sr. Ministro, que V. Ex• nos desse a sua
opinião e o posiciori_aniento do Ministério da Previdê-n·
cia Social sobre este_ assunto.
O SR. MINISTRO HÉLIO BELTRÃO- Em primeiro lugar, a resposta à questão fundamental do meu
querido amigo, o Senador Lourival Baptista, está presente em todo o curso do meu pronunciamento. Declaro
aqui que o problema do crescimento não desejado se ins·
creve no problema maior do combate à pobreza, porque
em geral ele só é grave onde tudo o mais é grave, onde as
carências essenciais são graves, carência de saúde, de
educação, de habitação, de tudo. O Nordeste ê uma des·
sas áreas de gravidade dramática. Então, o problema se
inscreve no problema da prioridade absoluta ao Nordeste que, hoje em dia, pela dramaticidade, ninguém pode
negar. Acho que não tem sido tão constante quanto seria
de se desejar. Tem que haver uma prioridade absoluta
·pura uma zona onde os problemas da carência - não
digo_ qu~ ~tejam só lá- se manifestem de uma, maneira
tão con_s_tant_e_e_ de uma dimensão tão grande, onde tambêm a inclemência das condições ambientais agrava
problema de maneira dramática. Então, a primeira res·
posta ê eSsa, isso-extrapola de muito a PrevidêOcia, isso
tem que ser inserido dentro de uma política global de
Governo. O que nos falta é uma política que tenha õ homem como figura central. E no Nordeste nós temos o
homem massacrado, sofrendo, é só olhá-lo desesperado,
com fome. Quer dizer, esse é o problema a atacar, o resto
é subproduto, a gravidade está aí na má qualidade do
nosso desenvolvimento. Este é o ponto centraL
· A segunda pergunta foi respondida explicitamente na
exposição. Adotamos uma posição, que é a oficial do
Governo brasileiro, no sentido de que devemos não só
forriecer a õrientação, o conselho e a assistência, como,
na medida das possibilidades e sob rigorosa indicação
mêdica, porque não se pode tomar anticoncepcionais desordenadamente, da maneira que se vem fazendo, às vezes até por pressões ilegítimas. O que é necessãrio é que o
niédico indique qual é o anticoncepcional compatível
com a situação da paciente. Chegamos a admitir que
dentro das suas possibilidades e em nome da eliminação
das desigualdades, porque o rico compra o anticoncepcional, o rico tem médico que a gente chega a recomendar o anticoncepcional, desde que não seja abortivo,
porque temos, como a Igreja tem, um grande respeito à
_vida. A vida, uma vez concebida, não deve ser destruída.
Então, acho que não estamos discrepando a lição fundamental da Igreja, mesmo porque estamos admitind.o que
no bojo dessas informações que vão instrumentar a deci·
são dos pais esteja inserida a posição da rgreja, porque
temos a obrigação de dizer que existe isso, isso e isso, _existem v~rias maneiras de se evitar a gravidez não dese-jada. Ali;:Umas são _naturais, outras_ são ~rtifi~iais _e há
vários tipOS: deVerrios -descrever as contra-indicações de
cada uma e esclarecer que a Igreja só aceita esta e esta,
porque há uma maioria de população católica, e para a
informação ser isenta ela tem que dar ao interessado a
posição da Igreja. Aí passa a ser um problema de cons·
ciência pessoal e de fé. Mas quando fornecermos anti·
concepcionais aos mais pobres, não forneceremos aqueles que,_ segundo melhor critério médico, se revelarem
como ni~idamente abortivos. Essa é a resposta objetiva.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Concedo a palavra ao no_bre Senador João LobQ.
O SR. JOÁO LOBO- Sr. Ministro, naturalmente os
meus cumprimentos à brilhante exposição de V. Ex•.
Mas, destaco especialmente a parte que V. Ex• diz que o
que nos deve preocupar não ê o fato de que a nossa po·
pulaçãQ esteja crescendo, embora a taxas cada vez meno-
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res. Sr. Ministro, sabemos que realmente a exPlosão demográfica não pode ser responsabilizada exclusivamente
pela pobreza do Nordeste. Nó_s, do Nordeste, sabemos
que não há densidade demográfica no Nordeste. Ao con-

trário, são enorm~ espaços vazios que eXistem naquela
região_. Naqueles Estados, às vezes, encontramos de vinte
em vinte quilômetros um casebre plantado naquelas chapadas, naquelas paragens remotas. E mesmo nos povoados, onde há pequenas concent_rações populacionais, o
desemprego e a pobreza não são resultantes da quantidade de gente, de mão-de-obra excedente naquela região.
Não sei se estou me fazendo_entender por V. Ex•. Acho
que a densidade demográfica é mais ou menos presidida
por certos _mecanismos_ de de(esa da própria natureza.
Onde há vazios, há uma maior fertilídade nos habitantes
e, naturalmente, um crescimento maior das populações.
Mas V. Ex• enfatiza bem isso. Essas taxas de crescimento, essas taxas de natalidade estão_ bem definidas, as taxas do Brasil são decrescentes a tal ponto que não deveriam servir de preocupação imediata, pelo_ menos, para
que se usasse_ o controle da natalidade. Acho que o controle da natalidade, como um eufemismo, pode ser. ..planejamento familiar.,. O Brasil não está, no ponto. Evidentemente que deve haver uma previsão, mas o Brasil
ainda não está no ponto de grande preocupação com as
taxas de natalidade, as _taxas de fertilidade dos seus habitantes.
O que acho, e V. Ex~ enfatiza, é que esse preenchimento, esse aumento populacional deveria ser direcionado,
deveria ser evitado nas grandes cidades, por exemplo,
onde existem as favelas, essa subumanidade que se congrega, atraída pelos centros principaiS, pelos centros po-pulacionais. Isso, sim, conStitui pfoblema sério, a meu
ver. Não o fato çie que a natalidade, a fertilidade das mulheres deva ser combatida ou seja preocupante.
Então, Sr. Ministro, acho que V. Ex• tem razão na
conclusão da sua exposiçã_o. Na verdade, só existe um
desenvolvimento digno desse nome, é o desenvolvimento
do próprio homem, valorizado pelo conhecimento, pela
saúde e pela experiência. Acho que o Governo deveria
tomar a si a instrução, a divulgação do conhecimento, a
conscientização por todos, a facilidade no alcance desses
meios, mas nunca fazendo disso uma arma principal
para se lutar contra a pobreza e o sub-desenvolvimento
destas regiões.
É este o meu entendimento. Por isso, recebo Com muita satisfação os pontos de vista que V. Ex~ expôs, nesta
Comissão.
Meus parabéns a V. Ex~

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O Senador
João Lobo não formulou propriamente perguntas, mas
concedo a palavra ao Sr. Ministro, para, ta-mbém, tecer
comentários sobre as considerações do Senador João
Lobo.
O SR. MINISTRO HtLIO BELTRÃO -Senador,
muito grato, pela parte em que elogia o meu depoimento. Quanto às demais considerações, ou não discrepam
da minha exposição, ou se inserem naquele quadro da
discussão que procurei evitar. Procurei, muito de propósito, em busca de um acordo, _evitar quaisquer discussões
que nos obriguem a responder, por exemplo, a seguinte
pergunta: "É o crescimento ·demográfiCo excessivo que
gera a pobreza ou esta que gera aquele?" h um debate
fascina~te -que prOCUrei evita-r. SegÚndo, procurei evitar
qualquer tipo de debate que considere, que ponha em
jogo razões de Estado, em que a tutela do Estado para
um controle ditado de cima para baixo. Partido do direito essencial, individual, inalienável da pessoa humana de
decidir livremente sobre os filhos que deseja ter e do dever, não do direito, mas do dever do Estado de assegurar
a essas pessoas os inStrumentos e os esclarecimentos necessários a tomarem eficaz esta decisão. Como também,
considero que, o que·~stá por baixo-disto tudo é a má
qualidade do desenvolvimento. Nós Precisamos, realmente, atacar as carências que, por sua vez, irão-eliminar
todos esses problemas, porque esses problemas só são
graves onde são graves as carências. Em suma, penso que
estamos básica e essencialmente de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- concedo a paRavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha._
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O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Ministro,
também não teria muitas observações a fazer, uma vez
que concordo, em gênero, número e grau, com a linha de
seu pensamento, conforme está exposta aqui, conforme
V. Ex~ tem-se manifestado em outras circunstâncias, particularmente, esse enfoque humanista, diria mesmo ontológico,_ em que V. Ex• coloca o _ser do homem como
elemento central do problema e abjura as razões de Estado como critério_ para fazer ou deixar de fazer alguma
coisa. Tenho _a impressão que isso é o essencial do St;U
pensamento e a ele eu me filio com o maior entusiasmo.
Agora, Sr. Minstro, há um certo charme irresistivel dos
números, também ao qual muitas vezes temos que ceder.
O político e o planejador trabalham com hipóteses também. E só para satisfazer assim uma certa curiosidade,
. gostaria de_ saber se o Ministério fez algum cálculo, alguma projeção, digamos, para uma queda na taxa de crescimento, uma queda I. de percentagem na taxa de_ crescimento demográfico, a preços de hoje e num prazo que V,
Ex' estipulasse. QUal seria a economia real para o sistema de amparo social, como um todo, no Brasil?
O SR. MINISTRO HtLIO BELTRÃO~- Bem, esse
exercício matemático não seria difícil, mas seria extremamente precário, de validade extremamente· duvidosa.
Projetamos, e ali está o que consideramos devam ser as
taxas, daqui até o anã 2.020, a permanecer em as tendências atualmente observadas. Agora, a tendência atualmente observada_é_ de um regime insatisfatório de informação. Quer dizer, todos estamos aqui procurando robusiecer os mecanismos de iilformação capazes de permitir que as pessoas- especialmente as mais pobres decidam sobre- os filhos que não desejam. O impacto da
situação atual, em que esse mecanismo de informação, é
muito pequen-o está descrito na exposição. Os n-úmeros
aí estão, o que est<:1-mos gastando com cesarianas, o que
eSta-mos gastando com intercorrências de partos e abortos provocados, e entãQ vamos girar em torno de alguns
números que estão por af. Mas, há uma precariedade
inerente a tudo isso, Até que ponto nós conseguiremos: ...
O SR. MARCONDES GADELHA - Permita-me,
Sr. Ministro, reformular a pergunta. Quanto a Previdêncía ou o sistema de amparo social como um todo do País,
mas particularmente a Previdência, quanto a Previdência
deixaria de. gastar, se, ao invés de a população crescer a
25 ao ano, ela creSCesse a l.8 ou 1.5, por exemplo. Se já
foi fdtO algum estudo, alguma correlação entre os dispêndios que se deixam de fazer ...

O SR. MINISTRO HELIO BELTRÃO- Não. Esses
dispêndios, nós fizemoS a correlação na parte de beneficios. E, na realidade, o que está acontecendo é o quanto
ela deixaria de ganhar, se realmente houvesse ou tivesse
havido uma taxa de crescimento menor. Porque, paradoxalmente, no caso brasileiro, se tivéssemos tido o crescimento zero, como ocorre nos países europeus e na
América__do Norte, a Previdência estaria com as mesmas
dificuldades atualmente. Paradoxalmente, para muita
gente, mas não para nós da Previdência, o fato de ter haviao um crescimento demográfico excessivo durante:
todo este tempo - ainda está sendo considerado excessivo - tem permitido que a relação entre a população ativa ~ inativa no Brasil se mantenha favoráv~l ao
equilíbrio atuarial da Previdência. E vai se maritei assim,
est~faQUí"õlYr:Pearõ
-s-abe- úido
isso, vai se manter as-sim provavelmente até o ano 2.020.
O que, entretanto, não significa qtie devamos ftcal- de
braços cruzados, diante de um problema humano, que
tem que ser resolvido e que, de alguma maneira, terá.que
ser deflagrado, uma vez que, a partir de 2.020 isto tende
a mudar. Quanto a fãzer um cálculo entre aumento de
ta_xa de crescimento demográfici)e·gastos da assisiênda,
eu poderia chutar um número aqui, mas sou honesto demais para faZê-lo. Não há como fazer isso.

-copes·m-e·ouvrn:aõ,-que

O SR. MARCONDES GAD.I;:LHA - N~ página 8
<Ja sua exposição, V. Ex• diz: que o Governo deve ter o
cuidado de advertir a maioriã da pop-ulação católica
sObre quais os procedimentos que a Igreja aceita como
válidos, e quais considera como inadmissíveis. Isso, mal
comparando, seria como aquela advertência que tem a
carteira de cigarro americano: Waming: General Yur-

4405-·

geon •.. , aquela advertência que é prejudicial à saúde.
Mas, colocando dentro do enfoque humanista de V. Ex•,
isso _nào_seria deixar_ de subordinar o cidadão ao Estado,
para subordiná-lo a uma outra hierarquia, no caso, à
Igreja Católica?

O SR. MINISTRO HELIO BELTRÃO- Não. Nenhuma infõrmitção implica em subordinação. Informação é informação.
O SR. MARCONDES GADELHA pressão- •inadmissíveis ... ''

Mas çss_a ex-
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O SR. MINISTRO Hi::LIO BELTRÃO- Pela Igreja, não pelo Estado. O Estado não tem posição. Está
muito claro aqui que o Estado não tem uma posição, ele
tem um dever, o Estado tem o dever de propiciar a informação honesta.
Agorã, exíste uma posfção na Igreja Cat61ica que, no
contexto da discussão, que é conhecida de todos, a Igreja
Católica tem uma posição, alguns dizem que é a maioria
daJg_reja, não é toda a Igreja, tem uma posição contrária
a certos tipos de anticoncepCionais. Então, estamos apenas informando aos católicos que a Igreja tem essa posição, pois, pelo contrário, pOderia parecer que nós estaríamos inauzindó" as pessoas de fé religiosa a fazer coisa que a sua fé não admite, é apenas uma informação.
Acho que não estamos colocando o Estado a serviço de
nada, mesmo porque a nossa função é colocar o Estado a
serviço do indivíduo.
Muito obrigado, nobre Senador.

O SR. MARCONDES GADELHA agradeço.

Eu também

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa·
lavra para inquirir o Sr. Ministro ao Deputado Celso Sabóia.
O SR. CELSO SABÓIA -::-: Sr. MinistrO, desejo, em
primeiro lugar, manifestar a lmensa satisfação diante da
posição clara de V. Ex~ em face de um problema que empolga, por assim dizer, toda a Nação, um problema que
está sob debate e que conta, segundo tenho ouvido, com
a manifestação favorável de 75% da população brasileira.
Independentemente do pensamento de diversas correntes que, por motivos econômicos ou ideológicos, apo~
iam ou divergem, acho que essa medida de propiciar ao
povo meios para efetuar o planejamento a nível familiar,
por livre e espontânea decisão dos interessados, é uma
posição corretíssima, mas- que a nossa posição no Pafs
tem sido ainda um tanto tímida.
Recentemente, no dia l 2, apresentei um projeto visando tornar prático ·a· acesso das camadas menos favorecidas ilo planejamento familiar. E na justificativa, S:Ssim
por cima, -digo que conter o assustador crescimento da
população é um problema, hoje, mundial, porque todos
os países desenv_olvidos de ambas as área.s, socialistas ou
capitalista, não criam empecilhos e não são, como se
pensava antigamente, os países de maior População os
que lideram-- eSte ·muiido dividido_em que nós vivemos,
mas aqueles que têm uma população de melhor qualidade. A preocupação de encher espaços vazios também não
nos parece válida, porque o espaço vazio pode ser defendido por-uma população de alta qualidade. E digo que
comparando a nossa Amazônia, que.é preocupação de
muitos com a Sibéria .. A Rússia tem 22 milhões de quilômetros quadrados e está cercado por 1 bilhão de chineses comprimidos nas suas áreas e nem por isso ela estimula crescimento populacional.
Digo que no Brasil, principalmente uma, atitude deaté vamos dizer uma palavra um_tanto drástica- hipocrisia das elites, que praticam, na intimidade, todos os
métodos _de controle populacional, de controle familiar,
de planejamento _e defendem o direito dos pobres terem
filhos indiscriminadamente, porque a idêia prevalecente
em muitas áreas de que primeiro precisa ser feito o desenvolvimento econômico, em decorrência do qual virá
naturalmente a limitação de filhos, não é uma verdade,
porque o indiscrimi"nado cres_cimento impede o desenvolvimento econômico~·se é verdade isso, por que não casar
as duas medidas: planejamento com desenvolvimento?
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O Governo realm~:;nte tem feito pouco para a solução
desse problema; limitou-se a regulamentar a gravidez de
alto risco. Agora, parece que est.i disposto a encarar com

mais realismo a situaç-ão.

-

Mas me parece que o Governo estã tendendo para o
planejamento via anticOrice-pcionais, dispositivo intrauterinos contraceptivos. Isto é pouco provável que se
consiga êxito com esses métodos, porque a população é
de baixo nível, em grande parte, a que precisa ser atingida e disciplinada, o brasileiro n;lo prima pelo método,
pela organização.
O que nós temos à mão -justamente ãquilo coinci. dentemente com o seu ponto de vista- é um organismo
que está pronto, que tem o-maior contatõ" com a pOpulação, que é justamente o INPS, o INAMPS,_o que atenM
de os 100 milhões da população brasileira por contato
diário, com agilidade, sem maiores problemas.
Então, advogo que o INAMPS passe a custear os honorários dos médicos relativos ao controle familiar piaM
nejado a nível de família, porque as suas despesas, evidentemente, serão bem menores para evitar uma série de
parto, uma série de_internações por desidratação, problemas ginecológicos, auxílios funerais, seguidos, quase
sempre, de um número correspondente, não correlaciono só o auxílio funeral porque nós também somos camM
peões de natalidade infantil.
O SR. H f:: LIO BELTRÃO -

E da cesariana!

O SR. CELSO SABÓIA - B, e da cesariana. Eu, em
um trecho aqui, digo exatamente isso.
"Campeão rriundial das cesarianas desn~M
sárias, realizadas às expensas da Presidência Social é
através da própria Previdência que propõe seja estabelecido um método."
E como diz o- Ministro, os dados não são dos mais
confiáveis. Por exemplo, dos meus 6 netos, 5 nasceram
por cesariana e que -não -figuraram nos- inapas da PreviM
dência Social. E se o sexto não nasceu-,- foi pórqúe ei:lga:
nou, pois estava marcado. Então a quantidade de cesaM
rianas e-de abortos é enorme neste Pafs. E também como
esses procedimentos não contam com amparo legal, são
realizados, meio às ocultas pelas classes altas. Se eles
passarem a ser realizados com o amparo legal e com coM
bertura financeira do JNPS, eles tornaMse-ão mais baratos e serão acessíveis às classes pobres.
Então, idealizei um projeto que, a meu ver, tem, como
diz o Ministro Hélio Beltrão, como principal qualidade a
de que dará democraticamente o direito aos interessados
de decidirem, não impõe a ninguém, eles podem decidir
os filhos que querem ter e recusar os filhos que não queM
rem ter.
O projeto, que é muito simples, está _vazado nos se_M_
guintes termos:
••serão custeados pela Previdência Social, em
todo o Teiritório Nacional, as intervenções cirúrgicas necessárias ao planejamento familiar nos casos
previstoS nessa lei.
Art. 2'i' Desde que decorra da livre e espontânea
vontade, formalmente manifestada pelo interessado, serão realizadas à expensa da Previdência Social: laqueaduras de trompas, vazectomia ou qualquer outro procedimento médico seguro capaz de ~vitar a concepção, formulado por: I -Qualquer dos cónjuges, independentemente da anuência ou concOI-dância do outro. Após decorrido o prazo de I ano da data de nascimento do segundo filho ou em qualquer tempo, após o nascimento
do terceiro filho.
2 - Mulher ou homem solteiro, viúvo ou desquitado,
separadosjudiciã.lmente ou divorciados, que comprovem
a paternidade ou maternidade de dois ou mais filhos,
obedecidos dentro dos casos nos prazos previstos no.
item anterior, os encargos correrão por conta da Previdência Social.
A minha dúvida é a seguinte: Acho muito difícil, porque nesta Casa as proposições orginárias da própria
Casa têm uma tramitação difícil, morosa e quase sempre
destinada ao fracasso.
Mas pÚgunto, Sr. Ministro: Há necessidade de uma
legislação específica para que os procedimentos médicos

necessários, como propomos no planejamento familiar,
passem a ser custeados pela Previdência Social ou bastaM
ria in-cluf-los no rol daqueles já custeados pela PrevidênCia pàra outroS casos, doenças em geral? E lã para a
UET.
.
O Deputado Reinhold Stephanes, que já foi Presidente
do IN PS, hoje disse, informalmente, que bastaria incluílos no rol dos procedimentos admitidos.
--Vou mais além, se o Executivo tem problemas de orM
dem legal para essa decisão, por que não enviar em
decreto-lei autorizando o custeio pelo INAMPS, jã qu-e
àS -piClf)O.o;ições do Executivo tramitam de maneira muito
mais rápida?
AsseguroMlhe, Sr. Ministro, que se o Executivo se dispuser a enviar uma proposição -dessa natureza será aprovado com maior facilidade do que o divórcio, que tambénl foi aprovado apesar da resistência de alguns segmentos da Igreja.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Concedo a palavra ao Sr. Ministro Hélio Beltrão.
O SR. MINISTRO (Hélio Beltrão)- Muito obrigado, nobre Deputado. A informação que lhe foi dada pelo
Deputar.o Reinhold Stephanes é, como de hâbito, correta. El::._conhece ã Previdênciá SoCial. Não há necessidade
de t.~ma lei, exceto com relação a alguns aspectos de sua
c.olocação, porque serão necessariamente, objetos de
controvérsía. A legislação tem uma posição contráda:
aos processos abortivos. Ela Jimíta·_-alguns casos muito
especiais. OS processos propriamente abortivos têm que
estar claramente definidos. A Previdência terá que se
conter dentro da legislação atual. Mas ela ja custeia iSSo.
Se não custeia isso, custeia as conseqitênciaS disso. De
modo que o problema não é esse. O pf'"oblema do
IN AM PS não se vai alterar pelo fato dele assumir esse
tipo de cimrgia ou de áconSelhamerito, porque ela está aí
p::1ra isso. Os problemas de recursos da assistência médica são outros. É que ela hoje ViVê nà dependência das
ccrntribuições à previdência e ela precisa de fontes de custeio adicíollais à Assistência Mh:Hca. MaS,- iSs_O_ é- oUtro
pro-blema que não tem nada a ver com a sua indagação
fundamental, quer dizer, não precisá. lei, em princípio,
para que ela passe a fazer todas, não só assistência, mas
o aconselhamento, como a instrumentação relativa e cirurgias, quando indiCadas, e fornecimento de anticoncepcionais. Temos a Cen~ral de Medicamentos. Tudo
isso pod"e- ser feito, em- alteraÇãO da legiSI3çãO.
Quanto ao seu projeto terei muito prazer eni examiná-

lo.
O SR. CELSO SABÚIA- Muito obrigado, Sr. MiM
nistro. Apenas mais urri esclarecimento. Não proponho
abortos, mas apenas evitai' a concepção exatamente dentro da_li~ha que V. Ex• aludiu.
O SR. MINISTRO HELIO BELTRÃO- Então,
dentro dessa concepção que aqui estâ, não precisa lei alguma. É preciso só a regulamentação. TantO que isso--está dito aqui: -- -

••o

Serviço Previdenciário~ regulamentaria, de
acordo com o melhor conselho médico~.''.
Isso estâ qui.
_En~~o, __.!!:__partir dessa_conc~pção _de instrumentação
dos pais, que não d_esejam evitar a cOncepÇão_:.:..... sem trocadilho- o INAMPS pode agir, a LBA pode funcionar,
a estrutura do Ministério está aparelhada. Isso, provavelmente, para as economias, embora não seja garantiM
do, acreditamos que seja, mas as vantagens não se devem
fTiedir pelas economias_ de_custos, nós temos que fazer,
em -nome -d-e um diiiito--individual. -O SR. CELSO SABÓIA -

Muito obrigaôo.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)_..: Conceóõ--a palavra ao nobre Deputado Leônidas Rachid.
O SR. LEONJDAS RACHID -Sr. Ministro Hélio
Beltrào, ouvi com muita aienção a exposição de V. Ex•
Considero-o como um estadísta, um dos Minístros nlais
qualificados desta República ...
O SR. MINISTRO HI::LIO BELTRÃO obrigado.

Muito
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O SR. LEONJDAS RACHID- .•.tenho um grande e
profundo respeito a V. Ex•
Durante a sua exposição, V. Ex• falou sobre 870 mil
cesarianas. -E:ridosso- o que V. Ex• fala, porque realmente
23% dessas cesarianas são, na realidade, eletivas. E dessas 23% eletivas, 10% garanto a V. Ex~ que são de indicação médica, são aquelas gestantes idosas, mães de
grande prole, varicosas, prolapsoMgenitais, enfim, uma
outra série de complicações.
OUvi, também, quando V. Ex• falou sobre a Igreja,
sObre méfOdos -contrâceptivos, como ê "o caso do DIU.
dispositivo intra-utirino que, além de ser abortivo, é
cancerígeno, uso das geléias caústicas, a própria camisa
de vênus, a c. v., e a famigerada pílula anovulatória que
traz efeitOs nocivos'-a essã extraordinária máquina da fecundação. Por isso mesmo, é a mulher o laboratório de
todas essas pesquisas nocivas ao ser humano.
Há também um certo desentendimento, não sei, criaM
se um universo semântico em planejamento familiar, em
planificação familiar, controle de natalidade. Acho que o
controle de natalidade é o caso mais sério, porque aquilo
que foi gerado tem o direito e deve nascer. Esse termo
nunca deverá ser usado por uma mentalidade cristã e
pelo próprio Congresso quer dizer, nós temos que abjurar o aborto, porque ele quebra o santuário do lar.
tntãó", feito-esse preâmbulo, Sr. Ministro, aprOveito o
enfoque, a Senadora Eunice Michiles disse, acho que de
todos os métodos contraceptivos o melhor seria a tabela
método biológico ou, então, vamos admitir o termo de
mutilação, que seria a laqueadura tubária, que ê muitO
benigna e não traz seqitelas gravíssimas do aborto clandestino, ou dos efeitos maléficos da pílula anovulatória.
Então, pergunto a V. Ex•: em curto prazo a PrevidênM
cía pode assumir e autorizar a laqueadura? Evidentemente, que nas mulheres depois dos vinte e cinco anos.
Mui to obrigado, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Concedo a palavra ao Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO HELIO BELTRÃO- O Deputado Le.ônidas Rachid ê médico, bom médic_o, militante,
além de Deputado, o_ que lhe dá uma a_utoridade muito
grande para falar sobre o assunto.
Isso está previsto, Deputado. A Previdência pode,
dentro de uma regulamentação e segundo melhor aconselhamento médico, com as ressalvas que V. Ex• disse,
pode regulamentar, pode fazer, não há impedimento algum, mas devemos convocar o melhor conselho médicoque houver para isso, porque realmente os casos de indiM
cações de laqueadura são enormes, são imensos, são
muito amplos, muito mais- do que se pensa. Af não Vejo
nenhuma__ obJeção a que se faça a-laqueadura custeada,
porque nóS-Jâ eSta-mos custeando de fato, V. Ex• sabe.
Estamos custeando sob a forma de cesarianas, e V. Ex•
_conhece muito bem as estatísticas.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Mais alguma
pergunta,_ nobr~ _[)epu_tad~_?
O SR. LEONIDAS RACHID- Não. Estou satisfeíto.
O SR~ Piü~SIDENTE (Mário Maia)- Concedo a Palavra ao nobre Senador Benedito Ferrreira.
O SR, BENEDITO fERREIRA- Sr. Ministro, quC:.ro, antes de mais nada, deplorar o fato de ter ficado retido em me_u gabinete. Essa constante na minha vida, no
meu trabalho no Legislativo, é porque Goiás hospendando Brasília, a presença dos goianos aqui se faz realmente
com muita fartura, com muita abundância. Isso muitas
vezes me impede de realizar o que desejo e sobretudo aM
qUilo -que- preciso, coirio é o caso de ouvir o Ministro
Hélio Beltrão.
Começaria colocando com o Ministro Hélio BeltrãO: a
par do meu lamento em não ter ouvido a sua exposição,
antes de colocar como Ministro da desburocratização e
como extraordinári"O-Ministio da Previdência Social, eu
colocaria, como Planejador, como o Estadista uma iridagação, ou melhor, uma observação que me parece terescapado à maioria dos nossos planejadores, à reflexão
mais profunda de nossos planejadores. Nós vimos, por e-xemplo, agora no programã de domingo, aquilo que vem
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ocorrendo no Nordeste. E do noticiârio, o que temos depreendido e que mais chama a atenção é a presença chocante de velhos e crianças, na sua grande maioria naquela população. Na realidade o Nordeste parece-me- e
essa é a observação - que entrou num ciclo vicioso de
pobreza realmente difícil de ser estancado. Além dos flagelos periódicos de seca, o Nordeste tem sido o grande alimentador de mão-de-obra para o Centro-Sul, ou seja, o
indivlduo ali permanece quando estã na estatística de
consumo. Na hora de se incorporar na estatfstica de produção ele vem gratuitamente contribuir para o desenvol-

vimento do Centro-Sul. E até aqui não vejo como, no
nosso modelo econômico, resolver esse problema.
Mas, a minha preocupação, Sr. Ministro- C tem sido
objeto de trabalhos meus nesta Casa- é quanto ao cus~
to dos medicamentos. Um trabalho elaborado por sua
assessoria, por seu Ministério; pedia a impoi'tân-Cia de
100 bithões de cruzeiros para a implantação do Programa Nacional de Indústria Química-Farmacêutica Nacional. O programa compreenderia o apoio· aos laboratórios nacionais e apoio, particularmente, àqueles que
produzem para a CEME. programa que compreenderia
o custeio, recursos para a importação de sais e desenvolvimento das pesquisas internas. Em suma, um programa
extraordinariamente ambicioso, no sentido de resolver
esses problemas que vêm sufocando a nossa gente.
Mas fazendo uma ligeira tabulação de números, examinando as contas hospitalares atualmente pagas pelo 1NAMPS, fui surpreendido- como ê o normal no Brasil
pela dificuldade de estatísticas, dificuldade de números
confiáveis. Mas, por informação de pessoas mais experi-mentadas na área, constatei que as contas hospitalares,
até bem pouco tempo, pagas pelo INAMPS, compreendiam cerca de 20% de seus totais c·om medicamentos. Levantando em Goiás, em hospitais confiáveiS, por que hoje, desgraçadamente, já se tem que separar-riiédkóS-corifiáveis e -médicos não confiáveis -e hospitais confiáveis e
hospitais não confiáveis, em matéria- de ap-resentação de
contas. Aí vai uma observação realmente, que poderá ser
até impiedosa para o Ministro, -que -pr-éZOTãlltõ.-Acho
que o grande responsável, talvez o maior responsável
ainda seja realmente o próprio INAMPS, por pagar
preços aviltantes e que cominam aqueles de caráter mais
fraco, senão cõmina, dá-lhes Uma desculpa para a prática criminosa de adulterar contas, de ampliar contas, de
apresentar a utilização de medicamentos que realmente,
não foram usados, e por aí vai. Mas a verdade é que eu
constatei esse número e realmente não tem como
contestá-lo. Eu constatei, em- contas recentes, que o cusM
to de medicamentos pagos P.elo INAMPS já Se Ultrapassa - em cada conta hospitalar, na média dos números
de contas que eu analisei -já ultrapassa 50% de 20%,
que seria um número médio de curto e médio prazo, hoje
já ultrapassa a 50% o custo de medicamentos pagos pelo
INAMPS, nas contas de internações hospitalares.
Fazendo um exercício aritmético, dentro das previsões
do INAMPS para 1983, constatei que se esses 100 bilhões V. Ex• conseguisse aplicar- e eu sei os óbices enormes que teriam que ser removidos para aplicar, aquilo que se propunha, inicialmente, qUa"ndo_ da criação da
CEME, que s.eria prover todos os hospitais credenciados
e pertencentes à rede do INAMPS, que fossem à CEME
. prover-se de medicamentos, a economia do exercício de
1983 seria de 243 bilhões de cruzeiros. E V. Ex•, não tenha dúvidas, sou muito cauteloso com os números. Não
tenho receio, a economia estimada de 243 bilhões, no
mês de junho, quando nós fizemos esses cálculoS, já seria
na ordem de 300 milhões de cruzeiros.
De forma que a minha colocação, Sr. Ministro, a minha indagação é se V. Ex• já Conseguiu, apesar das dificuldades -todos estamos sabendo- para amealhar os
recursos, se já conseguiu destinar à CEME, pelo menos
essa soma inicialmente estimada aqui hoje, erodida pela
in nação, poderia já não corresponder às necessidades iniciais. Mas, se pelo menos esses 100 bilhões de cruzeiros
jâ estão destinados a esse programa.
O SR. PRESIDENTE(Mário Maia)- Concedo a palavra ao Sr. Ministro Hélio Beltrão.

O SR. MINISTRO HÉLIO BELTRÃO- Meu pro. zado amigo, Senador Benedito Ferreira, na verdade, as
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observações que V. Ex• faz, não se enquadram_ exata~
mente no escopo desta reunião. Convidaria, talvez~ para
o meu depoimento, na Comissão sobre a Previdência Social. Lá estas coisas poderão ser debatidas com maior
amplitude, esses números tamb~m poderão ser examinados com maior profundidade,
Eu destacaria apenas, na sua exposiçãõ'o seguinte: primeiro, a inteligência e lúcida observação de que o Nordeste, para usar a linguagem dos ec-onomistas - o que
não gosto e não respondo como planejador, porque tamb~tn a expressão não é de minha predileção, embora eu
tenha sido Minisfro do- Planejamento. A observação __de
que o Nordeste, investe, digamos assim para o lado do
co_nsumo,_ investe na mão-de-obra até que ela fique pronta par::! trabalhar, é uma observação inteligente o que
não é de se admirar, da parte do nobre Senador.
Quanto à CEM_E- vou me ater à CEME, porque os
números, talvez, levassem muito tempo para examinar,
talvez tivesse que pedir ao Dr. AloysiO Sa.lles, que está aqui, mas creio que são excessivos. Mas a CEME é um
dos meus projetos prediletos. A CEM-E, desde que nasceu. tem tido o meu apoio e hoje tem meu apoio incondic_ionat. Tenho batalhado ao lado da CEME, cuja existência tem sido uma existência de_ lutas, lutas contra a incompreensão, lutas contra a pressão, lutas inclusive dificéis dentro do Governo. E a CEM E tem entre várias atribuições, a de fomentar a fabricação no País de matêriaprima farmacêutica, porque a indústria farmacêuüca-, lamentavelmente, _é a mais desnacionalizada dq País .. Nós
já temos os índices de nacionalização muito importantes
em outros setores, no setor farmacêutico é uma lástima,
é_de 5%; e o_qué se fabrica aqui, a participação nacional
também é pequena. Então, a CEME, com o meu total apoio, são teses que defendo há muitos anos, ela vem proM
piciando, digamos, condições favoráveis de crescimento
às empresas nacionais que se _dedicam à produção de
matérias-primas no País. O_que não é fácil, que envolVe
um know how quase sempre pertencente a um clube fechado._ Mas temos tidq_êxito em uma série de iniciativa!!
desse ponto. Eu, particularmente. como empresário, dediquei uma boa parte da minha vida a substituir as
matériasMprimas farmacêuticas importadas. Como emPresa nacional, fabriquei e fabrico no País. Mas a CEME
t~m um projeto de indústria farmacêut_iJ;:a, que não é só
dela, é um projeto que vem do acerto entre o Ministério
da Indústria e Comércio, o Ministério da Saúde e o Minist~rio da Previdência Social, ao qual pertence a C&
ME. Esse projeto não tem impedido a CEME, el~ está
sendo retardado, está esperando a assinatura dos Ministros da Fazenda e do Planejamento, pOrque as assinaturas dos demais Ministros já estão no dOcumento. Esse
projeto dá apenas organicidade a uma política que a
CEM E já está seguindo, porque nós temos o apoio do
BN DE, para os projetos nacionais, indepe-ndentes desse
projeto de indústria.
o

O que eu consegui para a CEME, agora,' fõí um-á.parte
de 20 bilhões de cruzeiros, a fundo perdido, do FINSOCIAL. E durou algum tempo, como em geral acontece
com o FINSOCIAL. Mas ele, afinal, está chegando às
mãos da CEME. Isso nos vai permitir fazer um programa mais ambicioso em distribuição de medicamentos.
Na realidade, a Pase da atuação da CEME, como V.
Ex• nã9 desconhece é a RENAME é a Relação Nacional
de Medicamentos Essenciais, destinada a permitir que atrav~semos de 400 substâncias básicas que possamos,
para a população mais pobres, substituir cerca de 20 mil
especialidad~ farmacêuticas e com diversas margens ...

O SR. BENEDITO FERREIRA- Sai a 40 milhas.
O SR. MINISTRQ HELIO BELTRÃO - ... circulam
no mercado. Não prCcisa exagerar: 20 mil já ê bastante,
Mas, de qualquer maneira, o nosso objetivo tem sido
este: aceitação da RENAME entretanto, envolve até um
Problema cultural - há médicos que ainda discriminam
contra os medicamentos da CEM E, porque, no Brasil, o
que é nacional, em geral, é discriminado, E, em segundo
lugar, desconfiam que não temos uma checagerri, uma
verificação, quando temos uma dupla checagem na CE~
ME. A pessoa, também, o que é de graça desconfia-se a:qui. De modo que o sujeito acaba se encaminhando para
um medicamento caríssimo, de embalagem sofisticada,

que se vendem nas farmácias quatro vezes mais caro.
Mas são problemas que, a rigor, não têm que ser debatidos, me parece nesta ComiSsão, embora sejam relevantes.
Estou~ disposição do Senador, para debatermos pessoalmente - e!~ sabe _di_sso - e isso será aprofundado
nos debates da Comissão de Previdência.
Devo dizer, também, que o INAMPS está mudando
inteiramente o sistema de pagamento de contas.

O SR. RELATOR (Almir Pinto)- Permite V. Ex•?

O SR. MINISTRO HÉLIO BELTRÃO- Pois não.
O SR. RELATOR (Almir Pinto)- Comunicarei ao
Senador Benedito Ferreira que amanhã estará depondo
na CP! da Previdência Social o Presidente do INAMPS,
Dr. AloysiO de Sa11es que é, a nosso ver, a Comissão específica para o aSsunto.

O SR. MINISTRO HÉLIO BELTRÃO- Era a informação que iria dar, agora, ao Senador.,Pe modo que,
1
amanhã mesmo, S. Ex• terá ocasião de debater isso. E o
Dr. Aloysio de Salles vai explicar que está mudando o
sistema de contas e vai comentar esse problema da exigüidade, da rem_uneração, tudo que_ aqui foi ventil!ldo,

O SR. BENEDITO FERREIRA- Na lista, eu tinha
cOlocado, como prelirri.iil"ar, a _observação e essa indagação para chegar à indagação pertinente, porqUe entendi, pelas colocações e respostas que V. Ex~ fez após a minha presença aqui, de que o Ministério estã levando e acompanhando de perto o problema do planejamento_ familiar. E assumindo, de certa forma, de maneira indireta, o ônus para encaminhar a solução.
Daí por que, sabendo que a CEME jâ vem financiando e produzindo ho_rmônios, como é o caso do hormônio
contra o nanismo, que custa hoje um caminhão de dinheiro e nós estamos obtendo aqui na Universidade de
Brasília a um preço realmente quase que impublicável,
tal a diferença de preço, e ainda não estamos produzindo
em escala industrial, eu imaginei que a CEME teria aresponsabilidade de produzir os anticoncepcionais. Daí
porque, tendo ela já sobre seus ombros essa responsabilidade que eu não diria legal, porque me parece que não
há nenhum texto legal dando à CEME essa responsabilidade. Há atos administrativos e um simples decreto atribuindo a ela a execução do RENAME, mas que, infeliz..
mente por essa séríe de injunções, que realmente não
cabe aqui discutir, não vem a CEME provendo sequer os
hospitais credenciados de todos os medicamentos e muito menos teria ela, com os recursos ao seu alcance, condições de produzir a preços realmente como tem produzido os anticoncepcionais que se fariam necessários para
cobrir toda essa população que não é sequer considerada
clientela dos laboratórios estrangeiros que vai, segundo
as estatísticas da AS IF ARMA, na ordem de 75% a 77%,
que é a população marginal que realmente não tem acesso ao medicamento da ABIFARMA. Daí eu supus que
seriá pertinente, desde que fizesse a interligação imediata. Mas eu, com receio de perturbar, colocando todas as
perguntas de uma só vez, deixei para o final essa indagação pertinente. iertdo a CEME, sobre seus ombros as
enormes responsabilidades e que vem executando, ape-sar das limitações dos recursos extraordinariamente aquilo que se esperava da CEME- que ela tem podido
realmente realizar, considerando os recursos, não há
nada no seu Ministério que mereça mais aplausos do que

a CEME.
Mas, na verdade o que está me preocup-ando é essa limitação de recurso, sobretudo tendo em vista essa tarefa
gigantesca que vai pesã.r sobre os ombros da CEME,
porque o Brasil não teria dinheiro, não teria recursos
para pagar os anticoncepcionais aos preços comuns que
af estão, para atender esses 75 ou 77% da população que
realmente não têm dinheiro para comprar medicamentos_

O SR. MINISTRO Hi':LIO BELTRÃO.- Colocando
a questão nestes termos, isto é, objetivamente, se pode
ou não a CEME vir a fornecer anticoncepcionais -Sem
dúvida nenhuma, não vai necessitar de nenhum recurso
adicional para isso. lsto não é difícil, mesmo porque ai
gente tem de compreender bem a posição da CEM E.
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A CEM E. usando os recursos a fundo perdido, por
que os primeiros que ela pegou foram esses 20 bilhões.
Antes ela tínha escassos recursos

or.Çãrri~JffifiOs,

que te-

nho tentado ampliar, mas os seus recursoS õão vêm dela,
vêm do INAMPS, porque ela é, sobretudo, um agente
comprador; ela não fabrica nãda. O que ela faz é coordenar laboratórios ofiC1ãTs- CfU.êfaõriC-afu, ass-egu-fa:rido-lhes
um mercado - esse mercado dos ç_ªrçn_t_çs que está fora
do mercado da ABIFARMA, como diz V. Ex•- e ao
me..<>mo tempo servir, atender às encQmendas _do 1NAMPS que atende a população mais pobre através da
Secreta_tiil Estadual de Saúde. E o que ela faz? Primeiro
ela elabora uma lista báslca e com iss.o reduz os it_ens çle
compra e permite compras maciças- e a baTxo-Cus(o. Se-gundo: ela não é _obrigada a _co_mpetir, porque est~-ine~~
cado é dela. Então_ elaJJão é obriga_da, a g~star com a des~
pesa: publiCidade, embalagem de luxo, propaganda, a~
mostras grátis. Então os preços da concorrência que ela
faz são extremamen1e baixos. Ela não terâ ri.enhuma dúvida, me parece, nem em adquirir anticoncepcionais. Se
essa for a poHtica que vier a ser resolvida aqui, a baixo
custo, nenhuma dúvida, custos muito inferiores aos que
estão aí e estimular a produção deles no Brasil.
O SR._ BENEDITO FERREIRA- Muito obrigado.
O SR. PRESIDE~TE (Mário Maia) -CoT)cedQ.<l, palavra, por fim, ao nõOTe- RelaJQt_Senador Almir Pinto, o
último interpelante do Sr. Ministro nesta ·reunião.
O SR. RELATOR (Almir Pinto)- Sr. MinLst_ro, logo
que V. Ex• terminou a sUa brilhante exposição, eu lhe
disSe que o trabalho de V. Ex• tinha sido um trabalho
curto, minuncioso·e bom. Devo dizer a V. Ex• que quem
fala por último não terri rilaiS ilada a dizer. Ouvi tOdo o
seu relatório, estou com ele em meu poder, o problema
abordado da educação, da informação, da questão da
paternidade e da maternidade ind_esejáveis, porque o qu:ese fala é o seguinte: fala-se em paternidade indesejável e
da maternidade indesejável, mas se esquece que hâ de
verdade, o congresso sexual desejável - esta é a realidade. O congresso sexual é desejavel. Agora, à paternidade
e--à maternidade desejáveis, isso é outro problema de ow
rientação do próprio Governo. O Governo deseja uma
política de planejamento bem orientada, bem formada,
bem fiscalizada - e eu fiz aqui as anotações, inclusive o
Senador Passos Pôrto" falou que o depoimento de V. Ex•
poderia constituir-se no próprio-relatório da Comissão
--acredito que sim. Na vedade ele vai contribuir em
multo para o relatório--da Comissão.
Há aquela parte médica divergente do nobre Deputado Leônidas Rachid. Ele falou sobre a questão dos anticoncepcionais: isso tenl -sido bem dissecado aqui na Cow
missão. E ele disse um fato que até hoje eu não consegui
uma resposta negativa, sempre positiVa. Ele falou numa
questão do DIU que poderia ser abortivo: Eu já -fiz essa
pergunta a três que aqui vieram: Dr. Walter Rodrigues,
Reitor da UNICAMPS, e Dão sei se ao Dr. Hélio Agnaga. Na verdade, quando era o DlU inativo, havia uma
certa dúvida do micro-aborto. Mas, hoje, com o DIU de
cobre, ele imobiliza os espermatozóides, tanto na entrada como dentro do próprio corPo uterino, naquele líquido e a inatividade será ainda maior.

Sobre o que ele falou, também, que o ideal seria a adoção do planejamento por melas natUra-is, somenfe ·algUmas pesSOas, um-pequeno número, na Verdade, poôerá
fazer, porque um número mais educado, mais instruído.
Eu tenho dito aqUi que;-prím-eiro, temos que ver a questão da regularidade da mulher. -A mulher sendo irregular, o meio natural adotado pelos métodos Ogino
Knauos ou Billings. Por_ sim;!, o Billings coinplicou a
sorte da pobre mulher ignorante, aquela questão de ver o
líquido, naquela coisa toda. E, por sirial, ainda diz que se
não for bem entendido deve--se procurar um instrutor.
Isso não é bem interessante. Por consegUinte, é um assunto que está sendo muito dissecado aqui na ComisSão.
--=-A qu-e-StãO da Igreja, hoje à taide~ nós teri!mOs aqui dePondo o repre!)entante da CNBB_, Do!Jl Luciano Mendes. É o nosso último depoente, porque nós jâ estamos
com quase 20 depoentes e o trabalho maio_r é para o Relator ouvir e ler todos esses depoentes. E a idéia exa_tamente é fazer isso em módulos, o módulo demográfico, o
módulo edUCacionil.f, o módulo eConômico, o niódulo
social e o módulo ·médico.
Agora, o que parece uma coisa aCeita pai- todOS-é que,
na verdade, o Governo da República preciSa fer uin -ór~
gão oficial que supervisione o problema do planejament-oJammar~Seja- fsso-através- do própriO Ministério da
Saúde ou uma secretaria especial de planejamento fami-_
li ar, anexa ao MinistériQ~da.-Saúde, se for o caso, contanto que não se deixe acontecer o que vem acontecendo por
aí afora, pobres mulheres aconselhadas a fazerem uso de
tal ou qual método,. sem qualquer advertência. Por exemplo, a questão da pílula. Tem sido dito muito aqui
que a pílula não pode ser usada nem todo tempo e nem
por toda mulher. A mulher depois dos 30, 35 anos, não
deverá mais usar a pílula anticoncepcional, bem como a
mulher hipertensa e a mulher varicosa. t uma série de
problemas, e tudo isso nós temos que ler com muita atenção, para o preparo do relatório. Não sou técriico nO
assunto. Já disse aqui ao plenário que irei recorrei" a dois
assessores. Principalmente na parte demográfica, acrediM
to que terei de recorrer a um assessor especial, ao IBGE,
ao próprio sistema fundiáriO, onde estâ o Ministro Venturlni, qUe fez também uma belíssima conferência cOm Q
Presidente do fBG E. 1:: uma responsabilidade muito
grande essa que pesa sobre os meus ombros. E sei que o
Presidente aguarda um relatório que possa tirar alguma
coisa para o projeto ser mandado ao Congresso Nacio;
nal, regulamentando a questão do planejamento familiar
no Brasil.
O depoimento de V. Ex~ foi brilhante. Isso não é surpresa para nenhum de nós, sabendo da sua inteligência,
da sua cultura, do seu saber, homem calmo, consciente
do que está fazendo, diz tudo na hora certa e com muita
propriedade. V. Ex~. na verdade, para isso, é- tão positi--vo, que ocupa dois Ministérios, o da Desburocratização
e o da Previdência e Assistência Social. Aí mostra, justamente, a capacidade de V. Ex•, um homem que esteve
doente_, hoje está sadio de verdade e que vem dando conta desses dois Ministérios com muita dignidade, com
muita honradez e com muita sapiência.
Por conseguinte, quero agradecer a contribuição que
V. Ex• deu para a nossa Comissão. O relatório de V. Ex•
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está aqui. Hoje mesmo irei lê-lo mais calmamente. Sempre aproveito os sábados e domingos para fazer daquele
tro.ibalho de dados, faú:ndO a montagem do que deverá
s_cr o relatório, que não será s-6 meu, mas serâ aprovado
-pela ·cam1ssãõ e depois irá áo Plenário do Sendo Federal. Então, quero diúr a V. Ex~ que suas palavras vêm eM
x.atamente enriquecer o nosso cabedal, no sentido de dar
um relatório ma,iS ou menos razoável a Sua Excelência O
Senhor Presidente da República.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O nobre Rela-tor nãO_TeZ nenhumã. pergunta, mas concedo a palavra
ao Sr. Ministro para tecer considerações sobre a exposição do Relator.
O SR. MINISTRO HELIO BELTRÃO- Pouco tenho a acrescentar. As perguntas foram muito lúcidas,
muito ao ponto e todas contribuiram para o esclareciw
menta do assunto. O resumo do Relator, como sempre,
foi equilibrado e lúcido. Os problemas mais delicadosc-orrio ele abordou ....:.... vão depender de posicionamento
médico.
No resto, acho que estamos caminhando para uma
iírea de acordo, o que é o meu propósito, fugir à guerra
de palavras, _ao _debate abstrato, e ver se através de uma
aterríS-sa:gi::"ITi nos ·ratos, conseguimos extinguir a controvérsia. Essa foi basicamente a intenção.
Agradeço a todos interpelantes a gentileza com que se
referiram à minha exposição e ao Presidente agradeço o
convite_ e o _adiamento que_solicitei, no sentido de que a
minha exposição viesse a ser mais proveitosa, porque ela
já poderia se beneficiar dos depoimentos anteriores.
Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Antes de encerrar a nossa reunião, quero convidar os senhores presentes, parlamentares e pessoas que aqui nos honraram
com a sua presença, a comparecerem nesta sala às 17 horas, para ouvirem o último depoimento dessa série que
tem sido feita nesta Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar problemas vinculados ao aumento popula._cional brasileiro. Será O depoente Dom Luciano Men.:
desde Almeida, Secretário-Geral da Conferência Nacio-nal dos Bispos do Brasil.
Sr. Ministro, esta Comissão Sente-se honrada com a
presença de V. Ex', e agradece esta honrosa deferência
de_ ter atendido o nosso convite para aqui depor, em
nome do Senado da República. E se dá por satisfeita
com o seu depoimento, qUe se resume no texto final,
quando V. Ex' diz que na verdade, só existe um desenw
volvimento digno desse nome, é o desenvolvimento do
próprio homem, valorizado pelo conhecimento, pela
saúde e pela experiência. Nessas condições, o que nos
tem faltado não é propriamente uma política demográfic-a, é a prática coerente e continuada de uma concepção
de desenvolvimento integrado que tenha o homem como
figura central.
Muito agradecido a V. Ex'
Está encerrada a nossa reunião.
(Levamo-se a reunião às

horas e

minutos.)

